CARACTERISTICILE
UNUI CREDINCIOS VERTICAL

La care dintre cele cinci caracteristici ale unui credincios vertical crezi că ar
trebui să lucrezi mai mult şi de ce?
• Credinciosul vertical caută să se întărească în har
• Credinciosul vertical caută să facă ucenici
• Credinciosul vertical caută să fie disciplinat
• Credinciosul vertical caută să înţeleagă rostul şi rezultatul persecuţiei
• Credinciosul vertical caută să persevereze
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Semnificaţia cuvântului „creştin” în limba originară este cea de „cristoşi în
miniatură”, oameni care Îl imită pe Cristos şi care sunt ca şi Cristos. În
Evanghelia lui Ioan, la cap. 1:14, avem o prezentare a lui Isus: „Şi Cuvântul S-a
făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr”. Tu, cel care te declari
creştin, cum „locuieşti între oameni”? Cum îţi pot caracteriza cei din jur viaţa,
uitându-se la vorbele tale, la comportamentul tău, la principiile la care ţii? Eşti
un om al adevărului, sau un om al harului?
Fiecare membru al grupului ar trebui să se identifice în acest sens, dar şi să
răspundă la întrebarea: „Ce vei face ca să îţi contrabalansezi poziţia?” Dacă
eşti mai mult de partea harului, ce ar trebui să faci ca să fii mai curajos în a
spune adevărul, iar dacă eşti un om al adevărului, în ce sens ar trebui să lucrezi
ca să poţi arăta har?
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Citiţi 1 Corinteni 9 :24-27 şi discutaţi argumentul lui Pavel. Ce vrea să spună el
prin acest exemplu? De ce o face? Care este pericolul ce-l paşte pe el, dar şi pe
noi, şi cum se poate ajunge acolo?
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Identificaţi două domenii din viaţa voastră în care ar trebui să fiţi mai disciplinaţi şi împărtăşiţi-le celor din grupul vostru.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

DARE DE SOCOTEALĂ
Peste tot în lumea creştină luna noiembrie
este dedicată recunoştinţei atât datorită roadelor câmpului,
adunate în decursul toamnei, cât şi a apropierii de finalul
unui an în care harul Lui ne-a fost dăruit din belşug.
Pentru ce te simţi recunoscător lui Dumnezeu?
Fii specific şi împărtăşeşte grupului tău, iar la timpul
de rugăciune nu uita să Îi mulţumeşti lui Dumnezeu
pentru acel lucru.

